
 
 

1 
 

Ata da reunião ordinária do Grupo de Trabalho dos Imigrantes - GTI, dia 
21/08/2015  
 
Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e quinze, reuniram-se na 
sala das Comissões 01 da Assembleia Legislativa, O Sr. Marcel Salomon - 
Secretário Político da CDH coordenou os trabalhos e secretariou, estiveram 
presentes os representantes das entidades, os servidores da Comissão de 
Direitos Humanos - CDH, da Pastoral do Migrante, do Conselho Regional de 
Psicologia de Santa Catarina - 12º CRP/SC, da Oirã - UFSC, do Ministério 
Público Federal, da Justiça Federal, do Geirosc, da Unochapecó, da UFFS, do 
gabinete do Vereador Lino Peres de Florianópolis, do Gabinete do Deputado 
Dirceu Dresch, da Comissão de Direitos Humanos da Alesc, da Corregedoria 
Geral de Justiça, da Associação Kay Pa Nu de Florianópolis, do Coletivo 
Catarinense Memória, Verdade, Justiça e da Associação Nacional dos 
Catadores de Reciclável. Dadas as boas vindas, inicialmente foi verificado se 
todos receberam cópia da ata da audiência pública do dia 24 de junho de 2015, 
que tratou sobre a situação social dos haitianos e dos imigrantes em Santa 
Catarina. Adriana Moresco - representando a Corregedoria de Justiça, 
destacou que na ata do dia 24 tem vários pontos e informações sobre os 
encaminhamentos que precisamos seguir, citou como exemplo, a dificuldade 
dos imigrantes quanto ao aprendizado da língua portuguesa, o preconceito dos 
brasileiros em relação aos estrangeiros, a equivalência dos estudos no país de 
origem com o Brasil, a fiscalização do local do trabalho e a segurança e toda a 
documentação dos estrangeiros; Por sugestão do Dr. Mauricio Pessutto - 
representando o Ministério Público Federal, salientou a importância deste 
grupo de trabalho e disse que precisamos de fato formalizar o grupo, através 
de ato do Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesc, convidando 
e incluindo todas as entidades que participaram da audiência pública do dia 24 
de  junho, disse importante convidarmos para integrar esse GT o pessoal da 
secretaria de estado da educação, o pessoal da UFSC, o pessoal do IFSC, 
pois com a participação de mais pessoas fica mais fácil a parceria; a Sra. Iara 
representando o CRP/SC disse que é preciso nos organizarmos para melhor 
encaminharmos nossas ações, disse que a criação, constituição de um comitê 
virtual poderia nos ajudar nas rápidas informações e subsídios, poderíamos 
nos organizar para estipular o que deveríamos fazer, nossa organização 
poderá nos ajudar a cobrar do Estado de Santa Catarina para que nos dê as 
respostas aos imigrantes que para cá vieram, sugeriu que uma cartilha fosse 
elaborada para orientar todos os imigrantes quanto aos seus direitos e deveres, 
disse que essa é uma forma de tencionarmos o tempo todo; Padre Joaquim 
Filippin representando a Pastoral do Migrante disse que nossa organização 
poderá inclusive ajudar a construir um marco legal da imigração para no país; a 
Professora Sandra Bordignon representando o Geirosc, a UFFS e a 
Unochapecó, relatou as dificuldades que ela e os demais membros destas 
entidades as quais representa passam por serem da região oeste de Santa 
Catarina, salientou que ainda existe um grande despreparo e desinformação 
por parte dos órgãos públicos e das pessoas, brasileiros e imigrantes, disse 
que é preciso levantar todas as demandas e seguirmos em frente; a Sra. 
Vanda Pinedo representando o gabinete do Vereador Lino Perez disse que 
esse debate da imigração já está sendo feito há mais de dois anos na Câmara 
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Municipal de Florianópolis, que inclusive na audiência pública que foi realizada 
pela Câmara ficou encaminhado a criação de um comitê municipal para tratar 
deste importante assunto e de todas as demandas; a Sra. Adriana Moresco 
representando a Corregedoria de Justiça mais uma vez lembrou do foco do 
nosso trabalho e disse que na próxima reunião poderíamos fazer um convite 
para todas as entidades que estiveram naquela audiência na Alesc 
encaminharem um representante para participar deste GT; o estudante Carlos 
Rogério frisou que seria muito importante se criássemos a Frente parlamentar 
ou o Fórum parlamentar, seria bom para marcar posição e fazer o registro da 
força das organizações; a Sra. Iara destacou novamente que o Grupo de 
Trabalho é que deve nos nortear, mas entende que a frente parlamentar sua 
constituição são os deputados que precisam querer; o Sr. Clarens Chery 
representando a Associação Kay Pa Nu - Associação dos Haitianos de 
Florianópolis se disse preocupado porque os imigrantes não tem aonde 
recorrer para buscar ajuda e esclarecimentos, disse que a Pastoral hoje presta 
um grande apoio e a Corregedoria também, mas isso não chega a ser 
suficiente para os imigrantes é preciso que o Estado faça mais e assuma seu 
papel, se disse preocupado com a onda de xenofobia no Brasil e assassinato 
que aconteceu em SP, sua luta é para ajudar a organizar a sociedade haitiana 
que vive aqui em SC; Padre Joaquim disse que no Rio Grande do Sul foi 
formado um Comitê Estadual, no município de Campos Novos foi formado um 
Comitê Municipal, e que outros estados como RJ e SP também já tem Comitê 
formados, disse que poderíamos verificar como funciona nestes lugares e 
implantar aqui em SC, disse que é preciso colocar a mão na massa e que 
também é preciso verificar a missão de paz em SP; o Sr. Fernando 
representando o Gairf - Grupo de Apoio aos Imigrantes Refugiados de 
Florianópolis, disse que na semana que vem vai participar de um congresso 
internacional em Bueno Aires e apresentar um pouco do resultado que o Gairf 
vem realizando aqui na região de Florianópolis, que também é fruto da 
audiência pública da Alesc, quanto as questões de SP que o Padre Joaquim 
mencionou Fernando lembrou que tem contatos com o pessoal da prefeitura de 
São Paulo, lembrou que no mês de outubro será realizado um seminário sobre 
a imigração e deve acontecer aqui em Florianópolis, disse que é neste 
momento que a troca de experiência é importante, citou por exemplo que a sra. 
Camila Baraldi da prefeitura de SP vem participar, trazer sua experiência, disse 
que os políticos precisam se comprometer, de preferência sempre antes das 
eleições, entende que é necessário a formalização deste grupo de trabalho, 
para oportunizarmos a vontade política, disse que no RS já tem a instância 
estadual e também existe o fórum das associações de imigrantes que 
constantemente se reúnem; a Sra. Sandra e a Sra. Maria de Lurdes 
informaram que estão criando na região oeste de SC o observatório das 
associações do imigrantes e no dia 23 de novembro será formalizado pela 
Unochapecó a criação do observatório, aproveitaram também para informar 
que no próximo dia 29 de agosto, a partir das 20 horas, no bairro Tiago - efapi, 
na cidade de Chapecó acontecerá o primeiro jantar típíco haitiano, convidaram 
a todos os presentes; a Sra. Adriana disse que precisamos concretizar o grupo 
de trabalho, e que o deputado Dirceu poderia comunicar esse fato no plenário, 
aproveitou para dizer que tiveram uma reunião essa semana na Defensoria 
Pública da União e que ficou estabelecido que a DPU vai atender todos os 
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estrangeiros que procurarem aquele órgão para dar seguimento a possíveis 
causas judiciais; a Sra. Vanda lembrou mais uma vez das audiências que 
fizeram na Câmara Municipal de Florianópolis, mas que de fato não avançou, 
disse que é preciso acompanhar o que de fato diz a lei nacional sobre 
imigração, lembrou que várias reuniões foram solicitadas com o sr. Prefeito, 
mas nada foi atendido, disse que a Comissão de DH da Alesc poderia inclusive 
articular a conferência estadual, disse que seria muito bom se poder público 
desse conta das demandas, lembrou que talvez é chegada a hora de acionar 
judicialmente o prefeito, disse que os imigrantes lhe procuram o tempo todos 
mas não sabe o que fazer; o Sr. Carlos lembrou que temos que ter estratégia 
primeiro, organizar um calendário de reuniões, convidar pessoas da educação, 
das universidades, do instituto federal, da assistência social, trazer alguém do 
ministério da educação para falar da comissão  dos saberes, disse que esse 
GT poderia criar um link para anotar as pautas das reuniões e as atividades da 
comissão de DH; a Sra. Tamajara da Silva representando a Pastoral do 
Migrante disse que a DPU vai tentar comprometer o estado para encontrar e 
providenciar um espaço físico para atender toda essa demanda de imigração; 
Padre Joaquim disse aproveitando um aparte da Tamajara que os municípios e 
o Estado de SC poderiam ceder espaços de atendimento para os imigrantes; 
Dr. Maurício destacou novamente que temos que nos focar na pauta, formalizar 
no papel a criação desse grupo, criar uma rede com todas as entidades, 
construir um conjunto e organizar todas as demandas; a Dra. Ana Cristina 
Krämer representando a Justiça Federal lembrou que no RS tem o Comerati 
vinculado a Secretaria estadual de Direitos Humanos daquele estado, que se 
não esta enganada aquele órgão também está vinculado a Secretaria de 
Assistência Social, lá eles tem um cadastro de todas as entidades e dos 
imigrantes, tem uma planilha com ações, e a secretaria coordena, junto com 
Padre João, as mulheres, as crianças; a Sra. Vanda em aparte disse que aqui 
em SC o estado negligencia e não cumpre seu papel; o Sr. Adilson Farias 
representando a Associação Nacional dos Catadores disse que a categoria dos 
catadores e os moradores de rua também vem sofrendo e não conseguem 
encaminhar nada aqui em SC tudo é muito difícil; o Sr. Carlos lembrou que em 
Joinville a prefeitura exige o registro dos imigrantes no CadÚnico, que é um 
banco de dados nacional e que todos poderíamos usar nos municípios, orientar 
os imigrantes para fazer esse cadastro, pois ali podem inclusive chegar ao 
Sine, disse que o estado não tem política públicas e alega que não tem 
recursos, e muitas vezes judicializa tudo, a assistência social é fundamental, o 
trabalho e a renda também; por fim o Dr. Maurício disse que como já temos a 
lei estadual que criou o conselho estadual dos direitos humanos, mas não 
temos a secretaria estadual dos direitos humanos, teríamos que construir um 
conjunto de estratégias para implementar tudo isso. No final da reunião 
construímos em conjunto os ENCAMINHAMENTOS: a Comissão de Direitos 
Humanos da Alesc formalizará um documento por escrito e assinado pelo 
Presidente da Comissão Deputado Dirceu Dresch constituindo o Grupo de 
Trabalho dos Imigrantes; identificar quem são as entidades e parceiros que 
podem e devem continuar na construção deste GT, como as defensorias 
públicas do Estado e da União; ficou estabelecido que toda primeira sexta-feira 
do mês, as 14 horas, acontecerá a reunião deste GT aqui na Alesc, e que a 
próxima reunião será no dia 04 de setembro com confirmação de horário e 
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local na Alesc; Dr. Mauricio Pessutto conversará com a Dra. Clarissa do 
Ministério Público de Santa Catarina para participar das próximas reuniões; no 
próximo dia 26 de agosto, às 14 horas, o Dr. Maurício e o Deputado Dirceu 
acompanharão o Sr. Chery numa conversa com a Secretária de Estado da 
Assistência Social Sra. Angela Albino, para entrega da presente Ata e convite 
para encaminhar um representante daquela Secretaria para participar deste 
GT; também ficou estabelecido que a Comissão de Direitos Humanos verificará 
se é possível transmitir a reunião deste GT via vídeo conferência; para pauta 
da próxima reunião o tema será EDUCAÇÃO, ficou estabelecido que 
convidaremos a Secretaria de Estado da Educação e o Instituto Federal de 
Educação, alguém do Ministério do Trabalho e do Ministério da Educação para 
falarmos sobre o Enseja, ficou de contatarmos o Sr. Bruno Behr Dalla Porta do 
Senac de Florianópolis, 48-32293207 e 48-84097617 para contribuir sobre o 
tema. Nada mais havendo a tratar, demos por encerrada a presente reunião, 
que vai ao final assinada por mim, Marcel Salomon, e por todos os presentes. 
 
 
 
 
 
 
 


